ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
Акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів
з напряму 6.010202 «Спорт»
У Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту
Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №978 від 09.08.2001
року, Державними вимогами до акредитації напряму підготовки, спеціальностей
ВНЗ (Наказ МОНУ від 13.06.2012 р. № 689), Ліцензійними умовами надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженими Постановою КМУ № 1187
від 30.12.2015 р. та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №
1539 від 16 жовтня 2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи»
експертна комісія у складі:
Голови експертної комісії: Томенко Олександр Анатолійович завідувач
кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського державного
педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, доктор наук з фізичного
виховання і спорту, професор
Члена експертної комісії: Конох Анатолій Петрович завідувач кафедри
теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного
університету, доктор педагогічних наук, професор
розглянула подану Придніпровською державною академією фізичної
культури і спорту (ПДАФКіС) акредитаційну справу та провела безпосередньо в
навчальному закладі у період з 24 жовтня по 26 жовтня 2018 року експертне
оцінювання відповідності освітньої діяльності закладу вищої освіти державним
вимогам щодо акредитації напряму підготовки 6.010202 «Спорт» ступеня вищої
освіти «бакалавр».
У ході перевірки експертна комісія ознайомилась з організацією
навчального процесу, його методичним і інформаційним забезпеченням, оцінила
рівень знань здобувачів, проаналізувала науково-педагогічний потенціал,
організацію наукових досліджень, вивчила стан навчально- матеріальної бази
академії.
У процесі аналізу:
- залучені і вивчені матеріали самоаналізу напряму підготовки 6.010202
«Спорт» підготовлені деканатом фізичної культури і спорту та випусковими
кафедрами;
- перевірені документи освітнього закладу та випускових кафедр, що
підтверджують загальні відомості про академію;
- здійснено аналіз комплексних контрольних робіт з дисциплін циклу
гуманітарної та соціально-економічної, природно-наукової, загальнопрофесійної, професійної і практичної підготовки проведених кафедрами у
процесі самоаналізу;

- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної
роботи;
- проведено аналіз фактичного стану навчальних приміщень, кабінетів;
- проведено наради та співбесіди з науково-педагогічними працівниками
ПДАФКіС.
На підставі вивчення навчально-методичного, матеріально-технічного,
кадрового, інформаційного забезпечення та визначення рівня підготовки
бакалаврів напряму 6.010202 «Спорт» експертна комісія дійшла такого
висновку:
1. Загальна характеристика закладу вищої освіти
Академія підпорядкована Міністерству освіти і науки України, форма
власності державна, рівень акредитації ІУ.
Юридична адреса:, вул. Набережна Перемоги, 10, м. Дніпро, 49094,
Україна, тел./факс (056) 731-96-89.
Академія функціонує на підставі:
1) Наказу Комітету з фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР
від 2 квітня 1980 р. за № 413 про створення Дніпропетровського державного
інституту фізичної культури і спорту.
2) Наказу МОН України від 14.02.2017 р. № 220 «Про перейменування
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту»
3) Статут Придніпровської державної академії фізичної культура і спорту,
прийнятого загальними зборами трудового колективу, затвердженого
Міністерством освіти і науки України 13.04.2018 р. № 358.
4) Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
5) Сертифікату про акредитацію напряму підготовки 6.010202 «Спорт»
6) Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань від 04.06.2018 р. за номером 1004046955,
код ЄДРПОУ: 05540712
ПДАФКіС провадить освітню діяльність з підготовки здобувачів вищої
освіти на підставі та у відповідності до Відомостей щодо здійснення освітньої
діяльності, розміщених на офіційному Міністерства освіти і науки України.
ПДАФКіС очолює ректор, доктор педагогічних наук, професор, академік
Української академії політичних наук, заслужений майстер спорту Савченко
Віктор Григорович.
На базі ПДАФКіС та сумісно з Дніпропетровським вищим училищем
фізичної культури створено Придніпровський навчально-методичний комплекс.
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Основними структурними підрозділами ПДАФКіС є 3 факультети:
Фізичної культури і спорту, Фізичного виховання та Фізичної реабілітації; 13
кафедр, навчальні лабораторії обчислювальної техніки, навчально-наукова
лабораторія, бібліотека.
Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на першому
(бакалаврський) та другому (магістерський) рівнях вищої освіти за освітніми
програмами спеціальностей 014 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична
культура і спорт, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка та 227 Фізична реабілітація,
227 Фізична терапія, ерготерапія, галузь знань Охорона здоров'я, на третьому
(освітньо-науковий) рівні вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і
спорт
Ліцензійний обсяг згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей на
першому (бакалаврський) рівні складає 510 осіб, другому (магістерський) — 85
осіб, третьому (освітньо-науковий) - 15 осіб.
Організація освітнього процесу забезпечується за денною та заочною
формами навчання.
За час свого існування вищий навчальний заклад підготував понад
п’ятнадцять тисяч фахівців для галузі фізичної культури, спорту та здоров'я
людини, 84 аспіранта, серед яких чимало видатних спортсменів.
Традиції спортивної слави вузу складались протягом всього існування
навчального закладу. За цей час наші випускники прославляли Україну на
Олімпійських, Паралімпійських іграх, чемпіонатах та кубках світу і Європи,
міжнародних змаганнях з різних видів спорту. За цей час 67 випускникам за
видатні спортивні досягнення присвоєно почесне звання «Заслужений майстер
спорту».
З 1980 по 2018 роки приймаючи участь у літніх та зимових Олімпійських
іграх завойовано 38 медалей, з них: 12 - золотих, 10 - срібних і 16 - бронзових.
За період з 1994 по цей час нашими студентами і випускниками у зимових
та літніх Паралімпійських іграх завойовано 64 медалі, з них: 24 - золотих, 24 срібних і 16 - бронзових.
В чемпіонатах та кубках світу з різних видів спорту ( від юнацьких до
дорослих змагань) завойовано 161 медаль, з них: 91 - золотих, 37 - срібних і 33 бронзових.
В чемпіонатах та кубках Європи завойовано 75 медалей, з них: 34 золотих, 18 - срібних і 23 - бронзових.
З 1999 року відкрита аспірантура. Підготовка фахівців в аспірантурі
здійснювалась на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за
спеціальностями 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» та 24.00.02
«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 «Фізична реабілітація», (наказ МОН України, Головне управління керівних та

науково-педагогічних кадрів № 9/2-1278 від 18.06.1999 р., витяг з наказу МОН
України № 613).
З 2016/2017 навчального року освітня діяльність на третьому (освітньо науковому) рівні вищої освіти здійснюється за спеціальністю 017 «Фізична
культура і спорт» з ліцензійним обсягом 15 осіб.
На даний час у аспірантурі навчається 17 аспірантів та прикріплено 2
здобувана.
В 2008 року відкрита спеціалізована вчена рада К 08.881.01 з правом
проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» та 24.00.02 - «Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення» в галузі наук «Фізичне виховання і спорт», а в
подальшому захист кандидатських дисертацій зі спеціальності 017 Фізична
культура і спорт.
За року існування спеціалізованої раді було захищено 89 дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту, з них
25 викладачів та 19 аспірантів ПДАФКіС.
Наукова діяльність в академії здійснюється за 9 науковими темами, які
очолюють провідні фахівці академії:
професори Савченко В.Г.,
Москаленко Н.В., Майкова Т.В., Приходько В.В. та доценти Долбишева Н.Г.,
Степаненко Д.І., Мітова О.О., Луковська О.Л., Корогод Л.П.
ПДАФКіС здійснює міжнародне співробітництво, укладає договори,
встановлює прямі зв’язки з закладами вищої освіти, науковими установами та
підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами, тощо
відповідно до законодавства.
Основними напрямами міжнародного співробітництва є:
1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього
міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами,
науково-педагогічними працівниками.
Між ПДАФКіС та закордонними закладами вищої освіти діє 7 договорів
про творче співробітництво в галузі фізичної культури і спорту з 6 країнами.
Укладені договори про творче співробітництво з Державним університетом
фізичного виховання Республіки Молдова, Університетом фізичної культури і
спорту Халик (Туреччина), Латвійською академією спортивної педагогіки,
Столичним університетом фізичної культури і спорту КНР, Білоруським
державним університетом фізичної культури, закладом освіти «Вітебський
державний ордена Дружби народів медичний університет» та Академією
фізичного виховання ім. Єржи Кукушкі у Катовіцах (Польща);
2) проведення спільних наукових досліджень в галузі фізичної культури
і спорту;

3) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших
заходів з проблем фізичного виховання, олімпійського, професійного та не
олімпійського спорту, спорту для всіх, фізичної реабілітації тощо.
Щорічно у ПДАФКіС проводиться Міжнародна науково-практична
конференція «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної
реабілітації». У конференції приймають участь провідні фахівці з України,
Білорусії, Польщі, Республіки Молдова та Латвії;
4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах. Вчені академії
приймають участь у виконанні наукового проекту «Нова Українська школа»,
який підтримується Європейським фондом освіти (ЄФО);
5) спільна видавнича діяльність з іноземними партнерами у виданнях, що
включені до міжнародних наукометричних баз даних.
У ПДАФКіС випускається фаховий науково-практичний журнал
«Спортивний вісник Придніпров’я», який індексується в науково-метричних
базах IndexCopemicus та PBN (Polish Scholarly Bibliography) та в якому
публікуються результати власних досліджень провідні науковці з Державного
університету фізичного виховання Республіки Молдова, Латвійської академії
спортивної педагогіки, Білоруського державного університету фізичної
культури, Зеленогурського університету (Польща), Закладу освіти «Вітебський
державний ордена Дружби народів медичного університету (Республіка
Білорусь), Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини
(Республіка Білорусь).
Щорічно проводяться наукові конференції міжнародного рівня, в яких
беруть участь представники вищих навчальних закладів різних міст України,
Латвії, Польщі, Греції, Республік Молдова та Білорусь.
Науково-педагогічні працівники ПДАФКіС публікують результати
власних наукових досліджень у виданнях Республіки Білорусь, Молдови,
Польщі, Румунії, Франції, Великобританії, які мають імпакт-фактор у базах
даних Scopus, Web of Science та Index Copernicus;
6) надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної
освіти іноземним громадянам в Україні;
7) відрядження за кордон науково-педагогічних працівників для
педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до
міжнародних договорів України, а також договорів між ПДАФКіС та іноземними
партнерами.
Науково-педагогічні працівники ПДАФКіС брали участь у семінарі для
авторів програмової основи «Нова Українська Школа» та у семінарімоніторингу роботи авторів над новою програмовою основою «Нова Українська
Школа», що проводилися в рамках програми польського співробітництва для
розвитку МЗС РП Центром Розвитку Освіти (Польща), у науково-педагогічному
стажуванні в Університеті Данубіус (м. Сладковічево,

Словацька Республіка), пройшли навчання за сертифікатною програмою
професійної підготовки на семінарі-тренінгу у Люблінському науково
технологічному парку;
8) сприяння академічній мобільності науково-педагогічних працівників та
осіб, які навчаються.
За результатами науково-дослідної роботи за останні 5 років видано 2
підручника, 18 монографій, 111 навчальних посібників, з них 9 мають гриф МОН,
понад 650 наукових розробок впроваджено у загальноосвітні навчальні заклади,
заклади вищої освіти різного рівня акредитації, ДЮСШ, спортивні клуби, що
підтверджено актами впровадження, отримано 4 патенти на інтелектуальну
власність.
ПДАФКіС є членом міжнародної Асоціації університетів фізичної
культури, що сприяє вдосконаленню і розвитку освіти, науки і практики в галузі
фізичної культури і спорту, включаючи надання широкого спектру освітніх
послуг, забезпечення зв'язків і контактів з міжнародною науковою і спортивною
громадськістю, створення умов для найбільш ефективної реалізації творчого
потенціалу в інтересах розвитку теорії та практики спорту, міжнародного
спортивного і олімпійського руху, світової спортивної науки, забезпечення
прогресу в науковій, спортивній та освітній діяльності.
Здійснюється підвищення кваліфікації працівників у галузі фізичної
культури і спорту за акредитованими напрямами підготовки, спеціальностями, за
програмами для тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо- юнацьких
спортивних шкіл олімпійського резерву І та II категорії; для директорів
спортивних шкіл ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, методистів, інструкторів (без
суб'єктів господарювання), інструкторів з фізичної культури сільських і селищних
рад, працівників фізкультурно-спортивних товариств, установ та центрів.
Для якісної підготовки фахівців інститут має достатній рівень
матеріально-технічного забезпечення. Загальна площа будівель ПДАФКіС
складає - 30777 м , з них використовується в навчальному процесі - 23592,5 м .
Інститут має гуртожиток на 500 місць.
Висновок. Представлена на акредитаційну експертизу правова, навчальна
та методична документація є достовірною, повною за обсягом та відповідає
діючим акредитацій ним вимогам Міністерства освіти та науки України.
2. Формування контингенту здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр»
за напрямом 6.010202 «Спорт»

Формування контингенту студентів для навчання з напряму 6.010202 “Спорт” за
СВО “бакалавр” здійснювалось на конкурсній основі за

результатами сертифікатів державного незалежного тестування та вступного
іспиту зі спеціалізації (з виду спорту) і спеціальної фізичної підготовки
відповідно до вимог вступу у вищі навчальні заклади даного напряму та Правил
прийому, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
До складання іспиту зі спеціалізації (з виду спорту) і спеціальної фізичної
підготовки допускаються всі студенти, які не мають протипоказань лікаря
(медичну довідку форми 0-82У), залікову спортивну книжку та екзаменаційний
лист, який дійсний при пред’явлені посвідчення, що засвідчує особу (паспорт, або
посвідчення майстра спорту України, військовий квиток, тощо). Вступний іспит
зі спеціалізації (з виду спорту) і спеціальної фізичної підготовки здійснюється в
формі контрольних нормативів. Контрольні нормативи розроблені та затверджені
головою приймальної комісії інституту. Нормативи розроблені у відповідності до
вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Склад фахової
екзаменаційної комісії затверджувався ректором.
Бали отримані під час складання вступного іспиту зі спеціалізації (з виду
спорту) і спеціальної фізичної підготовки додаються до балів сертифікатів та
атестату. Приймальна комісія складає рейтинг абітурієнтів на основі якого
проводиться зарахування до Придніпровської державної академії фізичної
культури і спорту.
Для навчання за державним замовленням зараховуються абітурієнти, які
склали іспит зі спеціалізації (з виду спорту) і спеціальної фізичної підготовки та в
загальній сумі балів разом з незалежним зовнішнім оцінюванням і атестату
набрали відповідний прохідний бал. Виключення складають студенти пільгової
категорії, які зараховуються на навчання за державним замовленням у
відповідності з законодавством України, які отримали позитивну оцінку за
вступний іспит зі спеціалізації (з виду спорту) і спеціальної фізичної підготовки.
Студенти, які не отримали необхідної кількості балів для навчання за
державним замовленням, мають право зараховуватись до академія для навчання
на контрактній основі (у разі, якщо вони не отримали незадовільної оцінки на
вступному іспиті).
Інформацію щодо вимог вступу до академії для навчання за СВО
«бакалавр» абітурієнти могли отримати в приймальній комісії та на сайті
академії.
Якісні та кількісні показники прийому абітурієнтів напряму підготовки
6.010202 «Спорт» ступеня «бакалавр» наведені в таблиці 2.1.
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3 2016 року прийом здобувачів вищої освіти за ступенем «бакалавр»
напряму підготовки 6.010202 «Спорт» не відбувався

Таблиця 2.1 - Показники формування контингенту здобувачів, які навчаються на
СВО «бакалавр» за напрямом 6.010202 «Спорт» ____________________ _____
№
Показник
Роки
2013
2014 2015
з/
1.
100
100
100
п Ліцензований обсяг підготовки (очна форма)
2. Прийнято на навчання, всього (осіб)
43
41
26
43
30
26
• денна форма
35
30
20
в т.ч. за держзамовленням
• заочна форма
—
в т.ч. за держзамовленням
—
• нагороджених медалями, або тих, що отримали
диплом з відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і
профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах, з якими
укладені договори на підготовку
3. Подано заяв на одне місце за формами навчання • 108
100
67
денна
• заочна
4. Конкурс абітурієнтів на місця державного
3,09
3,33 3,35
замовлення • очна форма

Як видно з таблиці 2.1 ліцензований обсяг прийому здобувачів ступеня
«бакалавр» напряму підготовки 6.010202 «Спорт» на перший курс на денну
форму навчання у 2013/2014 н.р. виконано на 43,%, у 2014/2015 н.р. на 41%, у
2015/2016 н.р. на 26%.
Прийом здобувачів вищої освіти за ступенем «бакалавр» у 2016- 2018 роках
відбувався у відповідності до Постанові Кабінету Міністрів України «Перелік
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти» від 29.04.2015 р. (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність
017 Фізична культура і спорт).
Аналіз динаміки змін контингенту здобувачів свідчить, що формування
контингенту здійснювалось у повній відповідності з ліцензованими умовами.
Висновок. Результати аналізу поданих матеріалів з організаційних та
методичних заходів вказують, що у ПДАФКіС організація прийому та

формування контингенту здобувачів проводилась в повній відповідності до
чинного законодавства.
3. Зміст підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» за
напрямом 6.010202 «Спорт»
Підготовка бакалаврів здійснюється відповідно до Законів України «Про
вищу освіту» (06.09.2016 р.), Постанови Кабінету Міністрів України від
20.01.1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні
рівні (ступенева освіта)», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.
№ 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра».
Наказу МОН України від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,
наукової і організаційної роботи педагогічних і науково- педагогічних
працівників вищих навчальних закладів» та іншими нормативно- правовими
актами.
Організація освітнього процесу здійснюється на підставі «Статуту
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту», «Положення
про організацію освітнього процесу в Придніпровській державній академії
фізичної культури і спорту», «Положення про рейтингову систему оцінювання»
тощо.
Термін підготовка бакалаврів здійснюється протягом 3 роки і 10 місяців.
Зміст підготовки фахівців визначається освітньо-професійною програмою та
освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціальності.
Освітній процес забезпечений навчальним планом, який затверджений в
установчому порядку й відповідає за сукупністю вимогам змісту та ступеню
підготовки, включає нормативну та варіативну складову за циклами дисциплін
гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової (фундаментальної),
загально-професійної, професійної і практичної підготовки.
Навчальний план передбачає проведення педагогічної та організаційнотренерської практик в закладах середньої освіти та дитячо-юнацьких спортивних
школах Дніпропетровської міської ради. З представниками об’єктів практик
наявні угод про їх проходження з зазначенням терміну дії.
Виконання курсової роботи є обов’язковою складовою підготовки
здобувачів, яка є виконується з фахової дисципліни, тема якої обирається
індивідуально в рамках запропонованої тематики та згідно з темами науководослідних робіт кафедр і академії.
Експертна комісія ознайомилася з системою організації та проведення
атестації здобувачів вищої освіти, яка здійснюється на підставі Наказів ректора
щодо її проведення та складу екзаменаційної комісії, до якої входять провідні

фахівці галузі фізичної культури і спорту. Рівень підготовленості здобувані
оцінюється за результатами Комплексного державного екзамен з дисциплін
професійної підготовки або захисту дипломної роботи.
Висновок. Експертна комісія встановила відповідність змісту підготовки
здобувачів нормативним документам Міністерства освіти і науки України.
4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти
«бакалавр» за напрямом 6.010202 «Спорт»
Освітній процес для осіб, які навчаються за напрямом підготовки 6.010202
«Спорт» організовується відповідно до нормативних документів, які затверджені
в установленому порядку на Вченій раді ПДАФКіС.
Рівень організація навчального процесу на кафедрах, які забезпечують
освітній процес підготовки бакалаврів за напрямом 6.010202 «Спорт» є
належним і здійснюється на підставі «Положення про організацію освітнього
процесу у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту».
Експертна комісія встановила, що на основі навчального плану
розробляються робочі навчальні плани, які щорічно переглядаються,
уточнюються та затверджуються на Вченій раді академії. Відповідно робочим
планам розроблені та затверджені робочі програми з навчальних дисциплін, які
затверджені на засіданнях кафедр та складені у відповідності до Листа МОН
України від 09.07.2018 № 1/9-434 «Щодо рекомендацій з навчальнометодичного забезпечення». Кожна дисципліна забезпечена навчальнометодичним комплексом, складниками якого є - матеріали для аудиторної роботи
з навчальної дисципліни, самостійної роботи студентів, контролю навчальних
досягнень здобувачів.
Методичне забезпечення лекційних занять передбачає: плани лекційних
занять, конспекти поточних лекції, мультимедійні презентації, а також їх
електроні версії. Обов’язковою складовою методичного забезпечення
практичних (семінарських) занять є навчально-методична карта, яка передбачає
тему заняття, його цільове призначення (сформульоване як мета), перелік
питань, які підлягають розгляду на занятті, хід занять, контрольні запитання для
перевірки обсягу та рівня засвоєного навчального матеріалу.
Експертна комісія перевірила, що кожна навчальна дисципліна забезпечена
матеріалами для поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень
здобувачів у вигляді контрольних питань, контрольних завдань, тестів,
ситуаційних завдань та завдання комплексних контрольних робіт для оцінки
якості знань.

Велика увага приділяється вдосконаленню організації самостійної і
індивідуальної роботи здобувачів. Кафедрами підготовлені завдання для
самостійної роботи здобувачів та система контролю за їх виконанням.
Самостійна робота бакалаврів з дисциплін навчального плану передбачає
виконання індивідуальних, контрольних та творчих робіт, написання рефератів і
наукових статей, підготовку презентацій, роботу з різними інформаційними
джерелами та комп’ютерними програмами, вивчання і аналіз навчальнометодичної, наукової і довідникової літератури.
Методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів охоплює
комплект навчальних та навчально-методичних матеріалів, призначення яких
пов’язане з забезпеченням необхідною інформацією для повноцінного
опанування навчальної дисципліни через її опрацювання, критичний розбір та
осмислення у вільний від навчальних занять час. До такої інформації
відноситься: підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації та
вказівки, відеоматеріали, каталоги, довідники, словники, реферативні журнали,
наукові збірники тощо.
Для вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу підготовки бакалаврів, НПП кафедр постійно працюють над створенням
навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій, за рахунок яких
поповнюється бібліотечний фонд академії. За останні 5 років було видано:
навчальних посібників - понад 25 найменувань, монографій - 6 найменувань,
методичних рекомендацій - понад 68 найменувань, методичних вказівок - 3
найменування.
Експертна комісія перевірила наявність навчально-методичного
забезпечення щодо виконання здобувачем курсової роботи. Для більш якісного
написання робіт для здобувачів кожною випускаючою кафедрою розроблені
методичні рекомендації з виконання курсових та дипломних робіт здобувачів в
галузях фізичної культури і спорту (Скрипченко І.Т., Лукіна О.В., Мітова О.В.,
Борисова Ю.Ю., Солодка О.В., Овчаренко С.В., Степаненко Д.І. та ін.).
Для підвищення якості теоретико-практичної підготовки бакалаврів і
поглиблення знань з фахових дисциплін навчальним планом передбачено
педагогічна та організаційно-тренерська практика, які забезпеченні робочими
навчальними програмами та достатньо вагомими навчально-методичним
матеріалом: «Критерії оцінки стану здоров'я та рухових здібностей дітей
шкільного віку» (Москаленко Н.В., Анастасьєва З.В.), «Степ-аеробіка в системі
урочних форм занять дітей середнього шкільного віку» (Степанова І.В.),
«Особливості викладання легкої атлетики на уроках фізичної культури»
(Степаненко Д.І., Секрета Н.І.), «Методичне забезпечення викладання
варіативного модуля «Легка атлетика» на уроках фізичної культури та на
заняттях у спортивних секціях (Горбенко В.П., Секрета Н.І.)», «Подвижные игры
при совершенствовании техники игры и развитии физических качеств»

(Соловей А.М.), «Методика розробки план-конспекту уроку з баскетболу»
(Мітова О.О., Трюкова В.В., Пікінер О.С.), «Організація та проведення занять з
футболу на уроках фізичної культури в навчальних закладах» (Овчаренко С.В.,
Яковенко А.В.), «Подвижньїе игрьі для учащихся общеобразовательньїх учебньїх
заведений» (Ханюкова О.В.), «Гімнастика як засіб формування постави у
школярів» (Борисова Ю.Ю., Лебедєва В.В.), Обучение и совершенствование
технико-тактического майстерства боксеров в ближнем бою (Шевченко О.В.,
Яремка І.М., Авдієвський А.С.), Застосування методу кругового тренування для
підвищення функціональної підготовленості боксерів (Шевченко О.В., Яремка
І.М., Черноколенко А.В.), «Силові види спорту в системі фізичного виховання
студентів вищих навчальних закладів» (Долбишева Н.Г., Гайдук І.В., Солодка
О.В. та ін.), «Комплекси силових вправ зі штангою та гантелями» (Солодка О.В.,
Рибін В.М.), «Совершенствование процесса технической подготовки юньїх
футболистов на зтапе предварительной базовой підготовки» (Мітова О.О., Матяш
В.В.), «Теоретичні аспекти з міні- баскетболу для тренерів початкової підготовки
(для дітей 6-7 років)» (Мітова О., Онищенко В.), «Баскетбол: історія розвитку,
правила гри, методика навчання» (Мітова О.О., Трюкова В.В.), «Футбол: історія
розвитку, правила гри, методика навчання» (Овчаренко С.В., Матяш В.В.,
Соловей Д.О., Яковенко А.В.), «Теоретико-методичні основи технічної
підготовки спортсменів в дитячо-юнацькому і масовому футболі» (Овчаренко
С.В.-, Матяш В.В., Яковенко А.В.), «Організація і проведення змагань з
волейболу. Методика суддівства» (Раковська І.А., Малойван Я.В., Мицак А.В.,
Кіреєв О.А.), «Организация и проведение соревнований по спортивной ходьбе и в
беговьіх видах легкой атлетики» (Горбенко В.П., Новак Т.Я., Секрета Н.І.,
Рожкова В.С), «Использование ергометра «Concept-2» в спортивной тренировке и
оздоровительньїх занятиях» (Скрипченко І.Т., Омельченко О.С.), «Підготовка та
проведення змагань з гімнастики художньої» (Борисова Ю.Ю.) та ін.
Висновок. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організація
освітнього процесу та його навчально-методичне забезпечення відповідає
державним атестаційним вимогам.
5. Кадрове забезпечення освітнього процесу з підготовки здобувачів
ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом 6.010202 «Спорт»
Кадровий потенціал науково-педагогічних працівників, які забезпечують
освітній процес підготовки здобувачів СВО «бакалавр» з напряму підготовки
«Спорт» є достатньо високий.

Освітній процес підготовки бакалаврів забезпечують 86 науковопедагогічних працівника (НПП) з 13 кафедр, з них докторів наук, професорів - 5
(5,8%), кандидатів наук, доцентів - 40 (46,5%), заслужених тренерів України і
СРСР - 7 (8,1%), серед яких заслужених майстрів спорту - 1 (1,2%), майстрів
спорту міжнародного класу - 1 (1,2%), майстрів спорту України і СРСР - 20
(23,3%), Почесних діячів фізичної культури і спорту - 4 (4,6%), 6 (76,98%) Відмінників освіти України. За останні 5 років усі НПП, які забезпечують
освітній процес підвищили свою кваліфікацію шляхом захисту кандидатських
дисертацій, стажуванням в інших закладах вищої освіти, проходженням курсів
підвищення кваліфікації в Запорізькому національному університеті.
Група забезпечення підготовки бакалаврів з напряму 6.010202 «Спорт» з
15 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук - 2 особи (що складає
13,3%), кандидатів наук - 8 осіб (що складає 53,3%) та заслужених тренер
України (СРСР) - 5 осіб (що складає 33,3%).
Якісний показник науково-педагогічних працівників науковими
ступенями і званнями які забезпечують освітній процес здобувачів СВО
«бакалавр» з напряму підготовки 6.010202 складає 52,3%. Керівництво
курсовими та дипломними роботами здійснюють НПП кафедр відповідної
спеціальності, які мають наукову ступень, наукові публікації, досвіт роботи за
відповідним фахом не менше п’яти років (теорії та методики спортивної
підготовки, легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастики, водних видів спорту,
боксу, боротьби, і важкої атлетики)
Випускаючими кафедрами з напряму підготовки 6.010202 «Спорт» є 5
спортивно-педагогічні кафедри:
- боксу, боротьби і важкої атлетики, очолює Махінько Н.П., доцент,
Заслужений тренер СРСР;
- водних видів спорту, очолює Лашко В.П., доцент, заслужений тренер
України;
- легкої атлетики, очолює Степаненко Д.І., доцент, кандидат наук з
фізичного виховання і спорту;
- спортивних ігор, очолює Мітова О.О., доцент, кандидат наук з фізичного
виховання і спорту;
- гімнастики, очолює Борисова Ю.Ю., доцент кандидат наук з фізичного
виховання і спорту.
Експертна комісія встановила, що якісний склад та рівень наукової та
професійної активності НПП, який забезпечує освітній процес підготовки
бакалаврів за напрямом підготовки 6.010202 «Спорт» відповідає кадровим
вимогам, які визначені ліцензійними умовами. Це підтверджується тим, що за
останні 5 років НПП кафедр було підготовлено та надруковано понад 455 наукові
статі, 181 найменування монографій та навчально-методичної літератури
(посібників, методичних рекомендацій, методичних вказівок, курсів

лекцій тощо). НПП, які забезпечують освітній процес приймають участь у
виконанні 9 наукових темах зведеного плану НДР затверджених Міністерством
освіти та науки 2016-2020 рр.
Лекційний курс забезпечують НПП з науковими ступенями та/або вченими
званнями, що складає 82,3%, з них з науковими ступенями доктор наук та/або
вчене звання професора та/або Заслужених тренерів України (СРСР) 12,6%.
Професіонали з досвідом практичної роботи за фахом є науково- педагогічні
працівники, які мають не менше десяти років стажу трудової діяльності за
основним місцем роботи, що відповідають за змістом відповідній навчальній
дисципліні складає 73,6%.
Експертна комісія перевірила книгу наказів з кадрових питань (особового
складу) та основної діяльності, оригінали трудових книжок, дипломів про вищу
освіту, атестатів доцентів, дипломів докторів та кандидатів наук, посвідчення
Заслужених тренерів України (СРСР), документи про підвищення кваліфікації.
Зауважень немає.
Підвищення наукової кваліфікації кадрового складу випускаючих кафедр
забезпечується наявністю в академії аспірантури. За останні 5 років було
захищено 16 кандидатських робіт на здобуття наукового ступеню кандидат наук з
фізичного виховання і спорту.
Висновок. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про повну
відповідність кадрового складу викладачів, а фактичне значення показників
кадрового забезпечення відповідають нормативним показникам НПП, які
забезпечують освітній процес підготовки бакалаврів за напрямом 6.010202
«Спорт».
6. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності з підготовки
здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки
6.010202 «Спорт»
Базовий навчальний заклад має на своєму балансі належно обладнані
навчальні, навчально-лабораторні приміщення, спортивні зали, службові та
господарські приміщення, загальна площа яких складає - 30777 м2, з них
використовується в навчальному процесі - 23592,5 м , у тому числі площа
навчально-лабораторних приміщення для проведення аудиторних занять
(лекційні зали, аудиторії, спортивні зали, лабораторії ) - 8630 м '. Академія має
студентський гуртожиток на 500 місць.
Матеріально-технічна база включає два навчальних корпуси, спортивні
комплекси
«Славутич»,
«Олімп»,
легкоатлетичний манеж,
стадіон,
водноспортивну базу, спортивний майданчик (загальна площа яких складає 4801
м2).

Навчальний процес проводиться у 47 навчальних аудиторіях, в тому числі
9 спортивних залах, 2 навчальних лабораторіях обчислювальної техніки (загалом
58 навчальних приміщень).
Експертна комісія встановила, що для придбання професійних
компітентностей освітній процес з підготовки СВО «бакалавр» забезпечений
аудиторним фондом та спеціалізованими кабінетами - навчальними
лабораторіями обчислювальної техніки і навчально-науковою лабораторією. В
освітньому процесі використовується 18 комп’ютерів та 4 ноутбука з роками
придбання 2010-2016 рр. Навчальні приміщення забезпечені на 32,65 %
мультимедійним обладнанням, що відповідаю ліцензійним умовам (з 58
навчальних приміщень 16 обладнані мультимедійними системами).
Навчальні лабораторії обчислювальної техніки №1 та №2 мають загальну
площу S=100 м2, які забезпечені 18 комп’ютерами та має доступу до мережі
Інтернет. В процесі проведення практичних заняття академічна група ділиться на
підгрупи з максимальної чисельністю 7 та 10 студентів у підгрупі. Виходячи з
цього на одного студента припадає 1 комп’ютер.
Освітній процес підготовки бакалаврів з дисциплін «Методи математичної
статистики, засоби комп’ютерних технологій і спортивна метрологія» проходять
у відповідності з розкладом занять академії у двох вищезазначених навчальних
лабораторіях обчислювальної техніки.
Для проведення практичних занять з дисциплін медико-біологічних основ
фізичної культури і спорту, з професійних дисциплін фізичної терапії, фізичної
реабілітації є спеціалізовані кабінети - зали лікувальної фізичної культури і
масажу.
Освітній процес підготовки бакалаврів здійснюється у навчально- науковій
лабораторії, яка забезпечена автоматизованим діагностичним комплексом
«Кардіо+», апаратом для психофізіологічних досліджень «Діагност-1»,
сучасним велоергометром «Kettler» з комп’ютерним
забезпеченням, має обладнання для антропометричних досліджень, дослідження
дихальної і серцево-судинної систем, показників рухової активності, фізичної
роботоздатності та нервово-психічного стану людини. Лабораторія
використовується для проведенні навчальних дисциплін «Анатомія людини»,
«Загальна та спортивна фізіологія», «Теорія та методика фізичного виховання»,
«Теорія та методика спортивної підготовки», «Спортивна медицина», «Фізична
реабілітація», «Теорія та методики обраного виду спорту» згідно з розкладу
занять академії.
Підготовка курсових, дипломних та самостійних робіт, наукових статей
тощо відбувається поза межами розкладу занять, в зручний час здобувачі
використовуючи ноутбуки.
Експертна комісія зазначає, що спортивно-педагогічні кафедри (випускові)
мають спортивні зали, технічні засобами, оргтехніку.

Висновок. Матеріально-технічна база, площа навчальних, спортивних та
службових приміщень, укомплектованість кафедр з забезпечення освітнього
процесу підготовки здобувачів СВО «бакалавр» з напряму 6.01020202 «Спорт» є
достатньою та відповідає державним вимогам акредитації.
7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу
з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» з напряму
6.010202 «Спорт»
Освітній процес у ПДАФКіС має належне інформаційне забезпечене, до
якого відноситься бібліотека ПДАФКіС, яка починає свою історію з 1930 року як
бібліотека Дніпропетровського технікуму фізичної культури, наступником якого
став Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.
Основним завданням бібліотеки є забезпечення навчально-виховного
процесу навчальною, науковою, методичною літературою.
Книжковий фонд бібліотеки складає 84710 примірників. За цільовим
призначенням: навчальні видання - 51877 прим., наукові видання - 20000 прим.,
літературно-художні видання - 5627 прим., науково-популярна - 7206 прим..
За останні 5 років фонд бібліотеки поповнилося на 4265 примірників
підручників, навчальних посібників та іншою навчальною літературою.
Значний вклад в забезпеченні літературними джерелами для використання
у навчальному процесу мають навчальні посібники, методичні матеріали,
рекомендації, автореферати, підготовлені науково-педагогічними працівниками
ПДАФКіС. З 2013 по 2017 роки бібліотека отримала від науково- педагогічних
працівників ПДАФКіС 1198 примірників власної розробки.
Бібліотека забезпечена 21 фаховими періодичними виданнями, у тому
числі фаховий науково-практичний журнал «Спортивний вісник Придніпров’я»,
видавником якого є ПДАФКіС.
У роботі використовуються форми роботи:
книжкові виставки;
бібліографічні огляди; дні інформації; презентація нових видань під час
проведення наукових конференцій різного рівняв ПДАФКіС.
Враховуючи сучасні інформаційні вимоги, бібліотека у своїй роботі
використовує комп’ютерну програму «УФД-Бібліотека» для формування
електронної бази даних друкованих видань.
Довідково-бібліографічний апарат складається з абеткового та
систематичного каталогу. Впроваджується Універсальна десяткова класифікація
для організації фондів і довідково-пошукового апарату бібліотеки.
Навчальний процес забезпечений необхідною навчальною та методичною
літературою з кожної дисципліни (не менше 5 найменувань), яка зберігається в

бібліотеці навчального закладу або на відповідних кафедрах, до якої кожен
здобувач має доступ.
Висновок. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
та кафедри, які забезпечують освітній процес з підготовки бакалаврів з напряму
6.010202 «Спорт» мають належне інформаційне забезпечення відповідно
акредитаційним умовам.
8. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності ступеня
вищої освіти «бакалавр» з напряму підготовки 6.010202 «Спорт»
Освітня діяльність з напряму підготовки 6.010202 «Спорт» здійснюється
відповідно до Законів України», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Концепції
розвитку Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту.
Забезпечення якості освітньої діяльності з напряму підготовки 6.010202
«Спорт» передбачає контроль за кадровим, навчально-методичним,
матеріально-технічним забезпеченням.
Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в академії
регламентують «Положення про організацію освітнього процесу у
Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту», «Положення
про рейтингову систему оцінки знань і самостійної роботи студентів» та
«Положення про діяльність екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої
освіти».
Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти
включає поточний, семестровий, підсумковий контроль, поточну перевірку
залишкових знань з дисциплін робочих навчальних планів (ректорський
контроль) студентів усіх освітніх рівнів та атестацію здобувачів вищої освіти.
Підсумки контролю використовуються для коригування навчальних планів і
програм підготовки здобувачів. Оцінка якості підготовки здобувачів
здійснюється відповідно принципам - об’єктивності, своєчасності, прозорості,
гнучкості, толерантності і тактовності, єдиних вимог та стандартів при
оцінюванні груп здобувачів. Незалежно від вище зазначеного система
оцінювання має диференційований та індивідуальний підхід відповідно до різних
рівнів підготовки.
Моніторинг якості освітньої діяльності визначається:
рейтингом
діяльності кафедр з усіх видів робіт за підсумками навчального року,
проведенням конкурсів на краще науково-методичне забезпечення освітнього
процесу, на кращу студентську групу, виставки-конкурси навчальної

літератури, проведенням в академії щорічних міжнародних науково- практичних
конференцій та участю в інших наукових конференціях, також поводяться
відкриті лекційні та практичні заняття, взаємовідвідування занять групи
забезпечення. Створено робочу групу моніторингу якості освітньої діяльності,
яка у роботі керується положенням «Про проведення комплексної перевірки
діяльності кафедр».
Перевірка роботи кафедр виконується відповідно до графіка,
затвердженого вченою радою. У межах роботи цієї робочої групи здійснюється
об’єктивний аналіз якості освітньої діяльності, результати якої регулярно
заслуховуються на Вченій раді.
Одним із елементів системи забезпечення якості освітньої діяльності є
проведення контрольних комплексних робіт (ККР). Аналіз результатів
виконання ККП з окремих дисциплін навчального підготовки спорт 6.010202
«Спорт» свідчить про належний рівень знань добувачів. Результати ККР в період
проведення акредитаційної експертизи з гуманітарної та соціально- економічної,
природничо-наукової (фундаментальної), загально-професійної, професійної і
практичної підготовки здобувачів, експертна комісія дійшла висновку, що
показники якості навчання відповідають визначним під час перевірки
викладачами кафедр (табл. 8.1).
Висновок. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності з
підготовки бакалаврів за напрямом 6.010202 «Спорт» відповідає нормативним
вимогам Міністерства освіти і науки України.
Аналіз результатів виконання ККР із дисциплін гуманітарної та
соціально-економічної, природничо-наукової (фундаментальної), професійної
(фахової) підготовки здобувачів, свідчить про якість підготовки бакалаврів за
напрямом 6.010202 «Спорт» відповідає вимогам акредитації.

Таблиця 8.1. - Результати виконання комплексних контрольних робіт бакалаврів напряму підготовки 6.010202
«Спорт» у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту _________________________________ ______
Назва дисципліни

1 Філософія
Рівень знань за циклом
2 Загальна та спортивна
фізіологія людини
Рівень знань за циклом

Виконували
ККР

Кількіст
ь
студентів

№

Оцінки при самоаналізі

Кількіст %
90-100
74-89
60-73
1-59
ь
Кількіс
% Кількість % Кількіст % Кількість %
ть
ь
01. Дисципліни гуманітарної
та соціально-економічної
підготовки
21
20
95,2
2
10
12
60
6
зо
21
20
95,2
2
10
12
60
6
ЗО
02. Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
21
20
95,2
5
25
9
45
6
зо
-

95,2
95,2

70
70

-

95,2

70

-

95,2

70

-

95,2

80

-

-

95,2

70

-

-

-

-

95,2
95,2

75
71,7

-

-

-

-

21
20
95,2
5
25
9
45
6
зо
03. Дисципліни загально-професійної, професійної і практичної підготовки
21
20
95,2
5
25
11
55
4
20
-

3 Олімпійський та
професійний спорт
4 Теорія та методика
21
20
95,2
5
25
9
фізичного виховання
Рівень знань за циклом
95,2
10
25
20
Рівень знань здобувачів
95,2
17
20
41
взагалі:
Голова експертної комісії: доктор наук з фізичного виховання і спорту,
професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
Член комісії:, доктора педагогічних наук, професора,
завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту
Запорізького національного університету
Ректор Придніпровської державної академії
фізичної культури і спорту, професор

-

45

6

зо

50
51,7

10
22

25
28,3

Успішніст Якість
ь
%
%

О.А. Томенко

A.П. Конох
B.Г. Савченко

9. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх
усунення
За результатами акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.010202
«Спорт» ОКР «Бакалавр», проведеної відповідно наказу МОН України від
11.04.2013 р. № 1024 л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна
комісія у складі: Круцевич Тетяни Юріївни - завідувача кафедри теорії та
методики фізичного виховання Національного університету фізичного
виховання і спорту України, доктора наук з фізичного виховання і спорту,
професора, голови комісії, та Музики Федора Васильовича - проректора з
навчальної та виховної роботи Львівського державного університету фізичної
культури, кандидата біологічних наук, доцента, керуючись Законами України
«Про освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від
09.08.2001 р., № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах» розглянула акредитаційну справу, ознайомилась з
інфраструктурою Придніпровської державної академії фізичної культури і
спорту (ПДАФКіС), проаналізувала організацію та навчально-методичне
забезпечення навчального процесу, вивчила матеріально-технічне, кадрове
забезпечення підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.01.0202 «Спорт».
Разом з тим, комісія рекомендувала:
1. Звернути увагу на підготовку докторів та кандидатів наук з фізичного
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 «Олімпійський та професійний
спорт» для забезпечення випускових кафедр викладачами з науковими
ступенями в кількості не менше 60 %, Які здійснюють навчальний процес з
напряму підготовки 6.010202 «Спорт».
У спеціалізованій вченій раді Д 26.829.02 Національного університету
фізичного виховання і спорту України 4 липня 2018 р. відбувся захист
дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного
виховання та спорту за спеціальністю 24.00.03 - фізична реабілітація
Афанасьєва С.М. «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації осіб з
функціональними
порушеннями
і
дегенеративнодистрофічними
захворюваннями опорно-рухового апарату».
Затверджені Вченою радою теми дисертаційних робіт на здобуття
наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за
спеціальністю 24.00.01
- олімпійський та професійний спорт
Долбишевої Н.Г. «Теоретико-методичні засади неоліпійського спорту в
Україні» (протокол № 12 від 23 червня 2011 року) та Мітової О.О.
«Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх в

процесі багаторічного удосконалення» (протокол № 7 від 25 лютого 2015 року).
За останні 5 років було підготовлено та захищено 20 дисертаційних робіт
науково-педагогічними працівниками академії. Зокрема, 16 дисертацій на
здобуття кандидатів наук з фізичного виховання і спорту.
Станом на 01.01.2018 р. випускові кафедри забезпечені на 52%
кандидатами та докторами наук, Заслуженими тренерами України.
2.
Продовжити роботу зі збільшення фонду навчальної сучасної
літератури 2005-2012 р. з фахових навчальних дисциплін, відповідно до діючих
нормативів та науково-методичних розробок з урахуванням сучасних
напрямків розвитку спорту.
З 2014 року фонд бібліотеки ПДАФКіС поповнився науковометодичною та
навчальною літературою
загальною кількістю
3425 примірників.
3.
Активізувати роботу з розробки та видання навчальнометодичної літератури, насамперед навчальних посібників з грифом МОН та
монографій, професорсько-викладацьким складом вищого навчального закладу.
За останні 5 років підготовлено понад 25 навчальних посібників (з них 6,
які отримали гриф МОН України), 6 монографій, понад 71 методичних
рекомендацій затверджених Вченою радою академії.
10. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи
поданих до МОН акредитаційних матеріалів
За результатами попередньої експертизи акредитаційних матеріалів було
рекомендовано звернути увагу на таке:
1) В акредитаційній справі відсутня інформація щодо розгляду
навчального плану на Вченій раді університету відповідно до статті 36 п.8.
Закону України Про вищу освіту.
Експертна комісія перевірила навчальні плани з підготовки бакалаврів з
напряму 6.010202 «Спорт» - Навчальний план затверджений на Вченій раді
27.03.2013 р. протокол № 8 та Навчальний план затверджений на Вченій раді
30.03.2016 р. протокол № 9, який був розроблений з урахуванням вимог Наказу
МОН України №47 від 26.01.2015 р. і роз’яснень та рекомендацій МОН
України (додаток до листа МОН України від 13.03.2015 № 1/9-226).
Висновок. Навчальний план, який наданий до акредитаційної справи та
за яким здійснюється підготовка здобувачів з напряму 6.010202 «Спорт»
затверджений Вченою радою 30.03.2016 р. протокол № 9.
Дане зауваження висунуте в результаті попередньої експертизи усунено.

2) В акредитаційній справі відсутня інформація щодо порядку
оцінювання результатів навчання, інформаційні ресурси в Інтернеті по
навчальним дисциплінам навчального плану підготовки бакалаврів з напряму
6.010202.
Експертна комісія ознайомилася з робочими програмами навчальних
дисциплін в яких зазначено методи контролю, розподіл балів, які отримують
здобувані за кредитні модулі, форми поточного контролю, пікала оцінювання
за національною та ECNS.
На сайті академії надано «Положення про рейтингову систему
оцінювання знань студентів Придніпровської державної академії фізичної
культури і спорту» (від 06 липня 2017 р.), робочі програмами навчальних
дисциплін з напряму підготовки 6.010202 «Спорт» відповідно навчального
плану, який був затверджений Вченою радою 30.03.2016 р. протокол № 9.
Дане зауваження висунуте в результаті попередньої експертизи усунено.
3) В акредитаційній справі відсутня інформація в таблиці 6.1 щодо
наявності гуртожитку.
Комісія з’ясувала, що в таблиці 6.1 наведена інформація про загальні
площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі. Інформація
про наявність гуртожитку наведені у таблицях 6.2 «Забезпечення
приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями
ПДАФКіС» та 6.4 «Інформація про соціальну інфраструктуру ПДАФКіС».
Висновок. Придніпровська державна академія фізичної культури і
спорту на балансі має гуртожиток для здобувачів вищої освіти загальна
22

площа якого складає 6039м , при цьому житлова - 2502м . Встановлено, що на
одного здобувана у гуртожитку припадає 6,2м .
10. Загальні висновки експертної комісії
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту має
достатній навчально-методичний та науковий потенціал, висококваліфікованих
науково-педагогічних працівників, що гарантує якісний рівень підготовки
бакалаврів за напрямом 6.010202 «Спорт». Підготовка фахівців галузі фізичної
культури і спорту здійснюється з урахуванням особливостей регіону,
матеріально-спортивної бази та потреб у фахівцях даного напряму.
Організація освітнього процесу відповідає законодавству України.
Здобувані протягом навчання здобувають широке коло знань, умінь і навиків
майбутньої професії. Усі дисципліни навчального плану мають відповідне
навчально-методичне забезпечення до якого входять робочі навчальні

програми, лекційний матеріал, плани семінарських (практичних) занять,
підручники та навчально-методичний матеріал в необхідній кількості та які
постійно оновлюються. Кафедри здійснюють активну співпрацю з усіма
структурними підрозділами академії, які беруть участь у підготовці бакалаврів.
В освітньому процесі використовуються результати наукових досліджень
кафедр та сучасні інформативні технології.
Професійна активність науково-педагогічних працівників кафедр
відповідає вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки
України. Науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання
лекційних годин фахових дисциплін, мають відповідну кваліфікацію, науковий
ступень доктора або кандидата наук, або звання «Заслужений тренер України
(СРСР)». Здійснюється підготовка молодих викладачів через навчання в
аспірантурі та захист дисертаційних робіт.
Наявна матеріально-технічне база академії дозволяє забезпечити
необхідні умови для проведення освітнього процесу та науково-методичної
роботи на належному рівні.
На підставі аналізу матеріалів акредитаційної справи Придніпровської
державної академії фізичної культури і спорту, та перевірки результатів
діяльності на місці, експертна комісія дійшла висновку, що освітні й процес з
підготовки здобувачів за напрямом 6.010202 «Спорт» бакалавра з ліцензованим
обсягом 100 осіб денної форми навчання, кадрове, методичне та матеріальне
забезпечення в цілому відповідають встановленим вимогам інструктивних і
нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Напрям
підготовки може бути акредитований за зазначеним рівнем.
Вважаємо необхідним висловити зауваження та пропозиції, які не
входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію,
але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців.
Рекомендувати керівнику Придніпровської державної академії фізичної
культури і спорту звернути увагу на наступне:
- посилити профорієнтаційну роботу з потенціальними абітурієнтами з
використанням інформаційних технологій та соціальних мереж;
забезпечити участь НПП академії у науково-практичних
конференціях, підвищенні кваліфікації за кордоном з одержанням відповідних
міжнародних сертифікатів;
- збільшити потенціал комп’ютерного забезпечення та оргтехніки
(терміном використання не більше восьми років);
- активізувати роботу по забезпеченню публікацій НПП у виданнях, що
входять до наукометричних баз, насамперед Scopus та (або) Web of Science Core
Collection.

На підставі вказаного вище експертна комісія МОН України
вважає, що Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
спроможна здійснювати підготовку з напряму 6.010202 «Спорт» ступеня
вищої освіти «бакалавр» із ліцензованим обсягом 100 осіб денної форми
навчання.

Дата« _____ »______________ 2018 року

«З експертними висновками ознайомлений»
Ректор Придніпровської державної академії
фізичної культури і спорту, професор

В.Г. Савченко

Дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик
підготовки фахівців на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за
напрямом підготовки 6.010202 «СПОРТ»
№
п/п
1.
1.1.

1.2
1.3

Якісні характеристики підготовки іахівців
Назва показника (нормативу)
Нормативний Фактичний
рівень
рівень
Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
100
100
Виконання
навчального
плану
за
показниками:
перелік
навчальних
дисциплін, годин, форми контролю, %
100
100
Підвищення
кваліфікації
викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
100
100
Чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників,
що
обумовлюють напрям підготовки і
працюють у навчальному закладі за
основним місцем роботи, які займаються
вдосконаленням навчально- методичного
забезпечення, науковими дослідженнями,
підготовкою підручників та навчальних
посібників, %

Відхилення

Відповідає

Відповідає
Відповідає

2.

Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки :
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання;%

90

95,2

+5,2

2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки 4 і 5), %
2.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки

50

70

+20

2.2.1

Успішно виконані контрольні завдання, %'

90

95,2

+5,2

2.2.2 Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки 4 і 5), %
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, %

50

70

+20

90

95,2

+5,2

2.3.2. Якісно виконані
(оцінки 4 і 5), %

50

75

+25

контрольні

завдання

3.

Організація наукової роботи їх підрозділів
та результат їх діяльності
3.1. Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях,
участь
в
наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних олімпіадах тощо)

+

+

Відповідає

+

+

Відповідає

